
Соціологія 

Теми для опрацювання: 

«Соціологічне дослідження: поняття, етапи, види» 

«Програма і робочий план соціологічного дослідження» 

«Методи збирання первинної інформації: спостереження та експеримент» 

«Опитування як метод збирання соціологічної інформації, його 

особливості» 

«Аналіз документів як метод збору інформації» 

«Аналіз результатів соціологічного дослідження» 

Література:  

● Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія. Навчальний 

посібник. – К.: Лібра, 2000. – ст.240 – 251 

● Соціологія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти. За редакцією В.М.Пічі. Львів: «Новий світ-2000», 

2002. – ст.272 – 289 

● Будь-який інший навчальний посібник по соціології 

● Шукати в «Конспекти уроків» на Сайт Людмили Бражник  

 

 

Екологія 

Література: С.С.Малимон. Основи екології. 

http://agrokom.at.ua/Oxpimenko/eco/osnovi_ekologiji_pidruchnik_mlimon.pdf 

 

1. Навколишнє середовище і здоров’я населення (стор. 170) 

2. Основи економіки природокористування (стор. 190) 

3. Організаційна та стратегічна системи раціонального 

природокористування (стор. 205) 

 

Технологічні основи гнучких виробничих систем 

Література: В.Г Логашев “Технічні основи гнучких автоматизованих 

виробництв” 

http://agrokom.at.ua/Oxpimenko/eco/osnovi_ekologiji_pidruchnik_mlimon.pdf


Завдання: самостійно опрацювати наступні теми: 

1. Організація гнучких виробничих модулів на базі верстата з ЧПК та 

промислових роботів. §6, стор. 171-184. 

2. Гнучка автоматизована ділянка. §7, стор. 185-196. 

3. Транспортні системи гнучких автоматизованих виробництв для 

транспортування деталей між операціями. §8, стор. 201-215. 

 

Технологія машинобудування 

Література: М.Г.Чумак. Матеріали та технологія машинобудування. 

Завдання: самостійно опрацювати тему: 

1. Обробка деталей електрофізичними та електрохімічними методами. 

Стор. 299-310.  

2.  

Системи ЧПК в механообробці 

Завдання: самостійно опрацювати тему  

1. Сучасні системи САПР, їх структура.  

Питання: Основні поняття процесу проектування. Технологічна 

підготовка виробництва. Система геометричного моделювання. 

Визначення CAD, САМ і САЕ. Автоматизоване проектування. 

Автоматизоване виробництво. Автоматизоване конструювання. Структура 

САПР. Функціональна частина САПР.  Забезпечуюча частина.   

 

Економіка, організація і планування виробництва 

Література: Манів З.О. та ін. Економіка підприємства. 

     Шегда А.В. та ін. Економіка підприємства. 

Завдання: самостійно опрацювати теми. Здати бізнес-плани. 

1. Сертифікація та стандартизація продукції в Україні. Міжнародні 

стандарти ISO 9000. 

2. Поняття якості та характеристика її показників. 

- показники призначення, надійності та довговічності 

- показники технологічності 

- екологічні, економічні, ергономічні та естетичні показники  

- показники стандартизації та уніфікації 



- патентно-правові показники  

3. Конкурентоспроможність продукції. 

Залікова робота. Дати письмово відповіді на питання: 

1. Поясніть, навіщо підприємству проводити планування своєї 

діяльності. 

2. Назвіть типи планування діяльності підприємства. 

3. Вкажіть різницю між довгостроковим та стратегічним плануванням. 

4. Необхідність бізнес-планування, основні розділи бізнес-плану. 

5. Вкажіть необхідність сертифікації продукції. 

6. Поясніть різницю між ДСтУ та ТУ, міжнародними стандартами. 

7. Які фактори визначають конкурентоспроможність продукції? 

 

 


